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Não tire férias de Deus!  
 

Vêm aí as férias! O ano escolar já termi-
nou para muitos. Agora é tempo de 
praia, é tempo para as viagens, é tempo 
para os passeios pela serra, é tempo para 
o descanso. Há quem tire férias da famí-
lia, há quem tire férias da casa, há quem 
tire férias dos livros e há muitos, cada vez 
mais, que tiram férias de Deus. Com as 

férias acabam os compromissos, os horários, a missa, o tempo para a re-
flexão espiritual. As desculpas são muitas: têm de descansar do sol da 
praia e do cansaço da viagem, têm de recuperar das dores no corpo por 
causa das caminhadas… Mas, se houver um churrasco, um jantar convívio 
ficam logo bem! O cansaço do sol da praia e da viagem, as dores no corpo, 
tudo o que servia de desculpa, foi-se. Ser cristão é ter atitude! Se somos 
cristãos, devemos ser coerentes. É preciso deixar cair as máscaras! Que fé 
é a nossa? Tiago disse: “Uma fé sem obras é uma fé morta!” Será que por 
estar de férias Deus tem de ficar guardado, como se guarda um livro, nu-
ma gaveta? Já pensaram: será que gostaríamos que Deus também tirasse 
férias de nós? Eu não gostava! Eu sinto-me desconfortável só em pensar 
que Deus tirava férias de mim! Férias é tempo de alegria e de ação de gra-
ças; é tempo de desfrutar com sobriedade a liberdade, é tempo de louvar 
aquele que me dá essa liberdade. É tempo de agradecer por tudo de bom 
que recebemos, muitas vezes sem pedir, e muitas vezes sem merecer... As 
férias estão aí. É um tempo de paragem, para descansarmos e para reor-
ganizarmos a nossa vida. Devemos aproveitá-las ao máximo, mas também 
devemos elevar nosso pensamento a Deus, Pai de todos e Criador de tu-
do, aquele que é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre pre-
sente nas adversidades que a vida nos traz. Férias é tempo de amor, ale-
gria e reencontro. Por isso, NÃO TIRE FÉRIAS DE DEUS! … 
 

Susana Vieira - Paróquia de Gaula 

Paróquia da Lombada - Festa de São Pedro, 28, 29 e 30 de junho e  
Festa do Santíssimo Sacramento, 01 e 02 de julho. 
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Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Mt 9, 36 – 10, 8              
 

Naquele tempo, Jesus, ao ver as multidões, en-
cheu-Se de compaixão, porque andavam fatiga-
das e abatidas, como ovelhas sem pastor. Jesus 
disse então aos seus discípulos: «A seara é gran-
de, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao 
Senhor da seara que mande trabalhadores para a 
sua seara». Depois chamou a Si os seus doze dis-
cípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos 
impuros e de curar todas as doenças e enfermi-
dades. São estes os nomes dos doze apóstolos: 

primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão; Tiago, filho de 
Zebedeu, e João, seu irmão; Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o 
publicano; Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu; Simão, o Cananeu, e Judas 
Iscariotes, que foi quem O entregou. Jesus enviou estes Doze, dan-
do-lhes as seguintes instruções: «Não sigais o caminho dos gentios, 
nem entreis em cidade de samaritanos. Ide primeiramente às ove-
lhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho, proclamai que está 
perto o reino dos Céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, 
sarai os leprosos, expulsai os demónios. Recebestes de graça, dai 
de graça».      

 

Qual é a missão dos discípulos de Jesus? É lutar objetivamente contra 
tudo aquilo que escraviza o homem e que o impede de ser feliz. Hoje há 
estruturas que geram guerra, violência, terror, morte: a missão dos discí-
pulos de Jesus é contestá-las e desmontá-las; hoje há 
“valores” (apresentados como o “último grito” da moda, do avanço cultu-
ral ou científico) que geram escravidão, opressão, sofrimento: a missão 
dos discípulos de Jesus é recusá-los e denunciá-los; hoje há esquemas de 
exploração (disfarçados de sistemas económicos geradores de bem-estar) 
que geram miséria, marginalização, debilidade, exclusão: a missão dos 
discípulos de Jesus é combatê-los. A proposta libertadora de Jesus tem de 
estar presente (através dos discípulos) em qualquer lado onde houver um 
irmão vítima da escravidão e da injustiça. É isso que eu procuro fazer?  

 
in www.dehonianos.org 
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30 - O Evangelho é sinónimo de ajuda ao desen-
volvimento?  
 
Ajuda ao desenvolvimento e anúncio da fé devem andar de 
mãos dadas. Ao lado da liturgia e da pregação está a carida-
de, ou seja, a prática do amor ao próximo, uma das três fun-
ções da Igreja. Se a Igreja se limitasse a anunciar a fé, mas se 
esquecesse das condições de vida miserável dos Homens, 

trairia Jesus, que Se aproximou e curou os Homens no corpo e na alma, na sua 
unicidade pessoal, e nas suas necessidades sociais. Mas 
se a Igreja se limitasse a promover o desenvolvimento 
social do Homem, não faria justiça à definição de cada 
Homem chamado à comunhão eterna com Deus como 
também não seria respeitada a sua definição social co-
mo membro do corpo de Cristo. Remover a mensagem 
social da mensagem da fé seria reduzir o Evangelho a 
metade.         

Diocese do Funchal celebrou 503 anos 
 

A diocese do Funchal celebrou no dia 12 
de junho o 503.º aniversário da sua cria-
ção. "Uma data significativa" que releva 
"a memória agradecida" e a identidade 
"missionária" que a tornou na "maior dio-
cese do seu tempo", recordou D. António 
Carrilho na homilia da eucaristia de ação 
de graças, na Sé. 
A exemplo do "espírito missionário" e 
"evangelizador" de há 500 anos, também 
neste momento da nossa história "somos 

convidados a reavivar e a intensificar a nossa fé, a reanimar e a renovar as 
nossas comunidades cristãs", sublinhou o bispo do Funchal. "A nossa mis-
são" não é um "facto passado", mas deve ser "uma nova luz e resposta", 
alicerçadas na "Palavra de Deus", e que vá ao "encontro das necessidades 
das pessoas". Com "estas celebrações abrangemos todas as pessoas da 
nossa diocese, crentes ou não crentes", ao mesmo tempo se faz 
um  "convite" para "avaliar" e "comprometer" ainda mais a nossa vida 
com a "fé" e os "valores do Evangelho", disse D. António Carrilho. "Não 
podemos parar, nem descansar, perante os desafios do nosso tempo". 
Com o bispo do Funchal celebraram alguns sacerdotes e o Coro da Cate-
dral animou a liturgia com vários cânticos. 

 
In www.diocesedofunchal.com 
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- Paróquia de Gaula: Eucaristia festiva do nascimento de São João Baptista, na próxi-
ma sexta-feira, no sítio de São João, às 19:00h. 
- Paróquia de Gaula: quinta-feira haverá eucaristia, às 09:30h, na Igreja,  para cele-
brar o  encerramento do ano letivo do Externato São Francisco de Sales.  
- Passeio Paroquial dia 09 de julho. Inscrições até dia 02 de julho nas paróquias ou 
nos locais assinalados no cartaz do evento.  
- Viagem paroquial “Polónia – Nos Caminhos de SÃO JOÃO PAULO II” de 09 a 15 de 
agosto. Inscrições com o pároco ou na agência Bravatour, 
(gorete.araujo@bravatour.pt), no Funchal, até 30 de junho de 2017. Preço por pes-
soa em quarto duplo: 1.366,00€; em single: +136,00€. 

Oiça a semente | rádio  
nas páginas do Facebook da Paróquia de Gaula 

ou Paróquia da Lombada. 

Gaula Lombada 
 

DOMINGO | 18-06 
 11º domingo do Tempo Comum 

10:30h 
Festa do Sagrado Coração de Jesus 

09:15h 
Festa do Sagrado Coração de Jesus 

Segunda-feira | 19-06 ———————— ———————— 

Terça-feira | 20-06 ———————— Não há serviço 

Quarta-feira | 21-06 
São Luís Gonzaga 

19:00h  
Não há cartório 

———————— 

Quinta-feira | 22-06 

09:30h 
15:00h  

na capela do Lar 

———————— 

Sexta-feira | 23-06 
Sagrado Coração de Jesus 

19:00h 
no sítio de São João 

———————— 

Sábado | 24-06 
Nascimento de S. João Baptista 

18:00h ———————— 

DOMINGO | 25-06 
 12º domingo do Tempo Comum 

10:30h 
12:00h Baptismo 09:15h 


